
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ BOBROVEC  
Bobrovec 78, 032 21  Bobrovec 

tel: 044 55 96 622 
mail: bobrovec@kapitula.sk 

LITURGICKÝ KALENDÁR 

22.  feb. 2021 pondelok  Katedra sv. Petra, apoštola    sviatok 
27.  feb. 2021 nedeľa  Druhá pôstna nedeľa    

PROGRAM BOHOSLUŽIEB 

Bobrovec: pondelok 17.30 MM sv. omša:  za ZBP pre matku a celú rodinu 
 utorok  17.30 MM sv. omša:  za ZBP pre matku pri 85-tke 
 streda 17.30 MM sv. omša:  za + otca Ladislava 

 štvrtok 17.30 MM sv. omša: za ZBP pre Emíliu Vnenkovú pri 80-tke 
 piatok  17.00 MM krížová cesta 
   MM sv. omša  za ZBP pre Martu pri 50-tke a celú rodinu 
 sobota 09.00 MM sv. omša: za + Jozefa a za ZBP pre Emíliu 
 nedeľa 10.00 MM sv. omša: za veriacich našej farnosti 
  15.00 MM krížová cesta 

FARSKÉ OZNAMY 

• Dnes o 15.00 hodine sa pomodlíme krížovú cestu. Bude vysielaná prostredníctvom internetu. 
• Úmysly svätých omší na mesiac marec budem zapisovať v priebehu prvých dní tohto týždňa na 

farskom úrade prostredníctvom telefónu alebo emailovej komunikácie. 
• V stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie, 

sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu. Pre nás je záväzný jeden deň. 
• V piatok sa o 17.00 hodine a v nedeľu o 15.00 hodine budeme spoločne modliť krížovú cestu. 

Za účasť na krížovej ceste je možné získať úplné odpustky. 
• Každý veriaci, ktorý sa v piatok v pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša 

Krista Ukrižovaného modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok 
úplné odpustky. 

• Bohoslužby v týždni budú vysielané prostredníctvom internetu. Adresy, na ktorých môžte 
sledovať sväté omše a bohoslužby budú umiestnené na internetovej stránke farnosti, na 
sociálnej sieti farnosti a na internetovom portáli youtube.com, kanál farnosť Bobrovec. 

mailto:bobrovec@kapitula.sk
http://youtube.com


Oznam z biskupského úradu a charity 
Spišská katolícka charita aj v roku 2021 pokračuje vo svojom poslaní: usilovná starostlivosť o 
núdznych na celom území Oravy, Liptova a Spiša. Túto službu im však v mnohom sťažuje 
pandémia, ktorá zasiahla viaceré služby Spišskej katolíckej charity v plnej sile. Súčasnú situáciu 
sa nám darí zdolávať aj práve vďaka štedrosti mnohých darcov: https://caritas.sk/jarna-zbierka-
na-charitu-2/. 
Pomôcť a podporiť služby Spišskej katolíckej charity budete môcť aj počas najbližšej jarnej 
zbierky na charitu, ktorá sa mala uskutočniť 21. februára v kostoloch na území celého 
Slovenska. Výťažok zo zbierky na území Spišskej diecézy je určený pre služby a zariadenia 
Spišskej katolíckej charity. 
Keďže je nepriaznivá situácia ohľadom koronavírusu a nemožnosť uskutočnenia zbierky 
v  kostoloch, charita zriadila aj online zbierku, na ktorú sa dá prispieť aj v ďalších dňoch 
a týždňoch po Prvej pôstnej nedeli. Služby charity môžete podporiť zaslaním ľubovoľnej sumy 
na číslo účtu SK26 0200 0000 0031 4349 8655, VS: 804052 alebo aj na SK28 0200 0000 0000 
2963 4592, VS: 412071+ Kód farnosti (Bobrovec má 806). 
Prípadne je možné na tento účel poslať darcovskú sms správu v tvare DMS DAR na telefónne 
číslo 877 (cena darcovskej sms je 2 eurá v sieti O2, Orange a Telekom).

https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/
https://caritas.sk/jarna-zbierka-na-charitu-2/

